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Kvalitetsredovisning 2020/2021 
Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Skolans mål anges i skollag och läroplan. Detta är Åkerö skolas redovisning 

gällande grundskolans kvalitet och utveckling. 

 

Rapportens disposition 
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Verksamhetsplan 

6. Prioriterade områden 2021/2022 

Prioriterade områden 2020/2021 

Prioriterat område Aktivitet 

Lärmiljö 

• Fysisk  

• Social 

• Pedagogisk 

Fysisk 

• Alla klassrum ska ha tydlig och gemensam struktur. 

Social 

• Fortsatt arbete med frånvarotrappan 

• Rastaktiviteter 4-6 

• Genomföra 4 gemensamma aktiviteter under året. 

Pedagogisk 

• Arbeta fram gemensamma rutiner för den digitala 

lärmiljön. 

• Arbeta med gemensamma rutiner och arbetssätt, 

skapa samsyn 

• Använda biblioteket som en pedagogisk resurs 

• Arbeta med lässtrategier i alla ämnen - SKUA 

• Samsyn kring bedömning 

  

Digitala hjälpmedel Känna till och kunna använda digitala hjälpmedel 

  

Genomförande och metod 
Fysisk 

• Alla klassrum ska ha tydlig och gemensam struktur. 

Alla klassrum har en tydlig och gemensam struktur när det gäller hur dagen ser ut. Vi använder oss av bildstöd i 

stort sett alla klassrum.  

Social 

• Fortsatt arbete med frånvarotrappan 

Under vårterminen tog vi ett omtag och började följa upp frånvarostatisktiken på ett tydligt och systematiskt 

sätt.  

Fakta 2020/2021 

Antal elever 280 

Lärare (åa) 17 



 

 

• Rastaktiviteter 4-6 

Det finns ett utlåningssystem med saker, där elever i årskurs sex ansvarar för utlåning under handledning av 

personal. Under vissa raster genomförs även gemensamma aktiviteter.  

 

Genomföra 4 gemensamma aktiviteter under året. 

Mini-wildkids, FN-vecka, Läsdag, vänliga veckan och värdegrundsarbete 

Pedagogisk 

• Arbeta fram gemensamma rutiner för den digitala lärmiljön. 

Vi använder Google Classroom från och med årskurs fyra. På digi-fikat har det tagit fram förslag på vilka 

kunskaper eleverna förväntas ha när de går ut årskurs tre och sex. F-1 har fått en klassuppsättning Ipad, åk 2 

en klassuppsättning Chromebooks. 

• Arbeta med gemensamma rutiner och arbetssätt, skapa samsyn 

Årskurser har arbetat tätt tillsammans när det gäller rutiner och arbetssätt.  

• Använda biblioteket som en pedagogisk resurs 

Under året har kommunen tagit fram en gemensam röd tråd för biblioteket. Under detta läsår har biblioteket 

använts mest för utlåning av böcker.  

• Arbeta med lässtrategier i alla ämnen – SKUA 

• Samsyn kring bedömning 

Det har genomförts ett par gemensamma digitala träffar på kommungemensam och skolnivå.  

Resultat 
Fysisk 

• Alla klassrum ska ha tydlig och gemensam struktur. 

Eleverna känner igen sig i de olika klassrummen och vi ser att det blir tydligt för både personal, elever och 

vikarier.  

Social 

• Fortsatt arbete med frånvarotrappan 

• Rastaktiviteter 4-6 

• Genomföra 4 gemensamma aktiviteter under året. 

Pedagogisk 

• Arbeta fram gemensamma rutiner för den digitala lärmiljön. 

• Arbeta med gemensamma rutiner och arbetssätt, skapa samsyn 

• Använda biblioteket som en pedagogisk resurs 

• Arbeta med lässtrategier i alla ämnen - SKUA 

• Samsyn kring bedömning 

 



 

 

 

 
Enkäter 
F-3 

Resultaten går upp i flera av frågorna från den kommungemensamma enkäten. Eleverna upplever att lärarna hjälper 

dem och att skolarbetet är roligt. Det finns även extrauppgifter att göra när man klar. Eleverna känner sig trygga (96%) 

men önskar att fler vuxna reagerar när någon är elak.   

4-6 

Eleverna upplever att lärarna förklarar så att man förstår och de får hjälp när det behöver det. Personalen är även bra 

på att se till att ordningsreglerna följs. Resultatet har sjunkit något i frågan kring om skolarbetet är roligt och 

intressant.  

På frågan känner du dig trygg på skolan så svarar 91 % av eleverna att det stämmer helt och hållet eller ganska bra.  

Studieresultat 
Bilder från Infomentor 

1. Omdömesblanketten, skolöversikt per ämne för åk 1-5, betygsstatistik åk 6-9 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Nationella prov – åk 3 

De elever som förväntades nå godkända resultat gjorde det och några gjorde bättre än förväntat. 

3. Nationella prov – åk 6  

Redovisas ej efter beslut från skolverket. 

4. Meritvärde-  

 

 

 

 

 

Analys  
Detta läsår blev det mer fokus på att öka avståndet mellan årskurser och undvika fysiska möten mellan personal på 

grund av coronapandemin. Arbetslagsmöten och föräldramöten har skett via teams.  

 

Fysisk 

Det har varit många vikarier på skolan och de har återkopplat att de uppskattat att det har funnits en tydlig struktur 

och ordning i klassrummen som eleverna känner sig trygga med. Vi behöver fortsätta att utveckla detta så att alla rum 

har samma tydliga struktur. På lågstadiet har alla klasser en vikariepärm med samma struktur, detta är något som 

behöver utvecklas på mellanstadiet och de praktiskt estetiska ämnena. Vi ser att eleverna känner sig trygga när de vet 

var saker och ting ska vara och hur dagen ska se ut.  

Social 

• Fortsatt arbete med frånvarotrappan 

För att komma igång ordentligt med frånvarotrappan bestämde vi att specialpedagogerna började samla in 

uppgifter varje månad. Detta gjorde att vi all personal följde upp frånvaron mer systematiskt och vi kunde 

även se till att en del elever kunde få stöd för att öka närvaron. 

 

• Rastaktiviteter 4-6 

Ett utlåningssystem som bedrivs av elever i årskurs sex har startat och vi kan se att eleverna tycker om och 

växer i ansvaret för utlåningen. Även övriga elever uppskattar verksamheten. Rastlekar och rastpyssel har 

erbjudits men på grund av vikariesituationen inte i den mängd som var planerat. Vi ser att rastverksamheten 

är viktig och att det är något vi vill satsa ännu mer på nästa år. När det blir konflikter på rasterna så påverkar 

det ofta undervisningen. Vi ser även att personalen behöver få en gemensam samsyn kring förhållningssätt på 

skolgården.  



 

 

• Genomföra 4 gemensamma aktiviteter under året. 

Det är viktigt med gemensamma aktiviteter för att skapa trygghet och en vi-känsla på skolan. I år så hade vi 

alla aktiviteter klassvis. Elevrådet anordnade ett hjärtträd med fina budskap under vänliga veckan och detta 

såg man uppskattades mycket av eleverna. Vi ser vikten av återkommande aktiviteter och hoppas att vi nästa 

läsår kan genomföra ett par i årksursblandad form.  När det gäller värdegrundsarbetet ser vi behovet av att 

all personal får vara med och planera och samtala kring hur vi arbetar med detta.  

Pedagogisk 

• Arbeta fram gemensamma rutiner för den digitala lärmiljön 

Kunskapsnivån när det gäller digitala hjälpmedel och hur vi ska använda dem på bästa sätt har ökat bland 

personalen men behöver fortsätta att utvecklas. På lågstadiet har man fått tillgång till fler enheter vilket gjort 

att man kan använda datorerna på ett enklare sätt. En utmaning som kvarstår är hur man ska få till det med 

laddning av enheterna på ett säkert sätt. Mycket tid ägnas åt att hitta kontakter och starta om datorer som 

laddat ur.  

Under året har vi arbetat fram en kravnivå för årskurs sex, detta är något som kommer att implementeras 

under nästa läsår. Idag råder det en osäkerhet kring hur mycket som förväntas av både lärare och elever.  

• Arbeta med gemensamma rutiner och arbetssätt, skapa samsyn 

Vi tycker det var bra att vi fick tid att prata om och diskutera vilka gemensamma rutiner vi vill ha på skolan. 

Det är då lättare att utvärdera vad som har fungerat bra och mindre bra.  På mellanstadiet har det varit mer 

fokus på gemensamma rutiner årskursvis. Viktigt att vi fortsätter att arbeta med detta då vi ser att det skapar 

trygghet hos elever och personal. Här ser vi också behovet av att dela grovplaneringar med varandra för att 

kunna samarbeta mer mellan de praktisk estetiska ämnena och fritidshemmet.  

• Använda biblioteket som en pedagogisk resurs 

Här kan vi göra mycket mer, det är viktigt att bibliotekarien får tid att vara med på a-lagsträffar så att de kan 

planera arbetet tillsammans.  

• Arbeta med lässtrategier i alla ämnen – SKUA 

Detta har diskuterats på arbetslagstid. Bland annat hur man kan arbeta med problemlösning. Under 

vårterminen har lärarna läst boken Lektionsdesign och vi planerar att fortsätta att fördjupa arbetat med hur 

vi tillsammans kan planerar och utvärdera undervisningen på ett bättre sätt för eleverna.  

• Samsyn kring bedömning 

De tillfällen som har erbjudits har uppskattats mycket, för att få det att fungera måste det fortfarande styras 

upp och planeras ordentligt.  

Studieresultat 

Under läsåret har vi gjort många diagnoser, utredningar och utvärderingar för att kunna fånga upp elever som 

behöver stöd och utmaningar. Vi har ett par elever som har fått extra utmaningar i matematik och engelska, detta 

har gett goda resultat.  

Specialpedagogerna har gett stöd i perioder till olika elever.  

När det gäller betygen så ser vi att det är ganska låga i vissa ämnen, för att åtgärda detta behöver ni nästa år ägna 

mer tid till att prata betyg.  

I några årskurser har vi flera elever med olika svårigheter som vi rett ut under läsåret, där ser vi att det inte räcker 

med enstaka stöd utan där planerar vi att ta in två pedagoger i basämnena för att kunna nå godkända resultat.  

I elevenkäten kan man se att eleverna inte känner att de kan vara med och påverka undervisningen och det är 

något som vi vill förbättra nästa år för att höja motivationen och studieresultaten.  

 

Åtgärder 
- Starta en rastverksamhetsgrupp som får tid för planering av verksamheten samt skapa samsyn kring regler 

och förhållningsssätt.  

- Arbeta vidare med gemensamma rutiner.  



 

 

- Implementera bibliotekets röda tråd. 

- Värdegrundsarbete i samarbete med all personal 

- Arbeta vidare med differentierad undervisning på tisdagskonferenser. 

- Fortbildning kring betyg och bedömning. 

- Prioritera tid för gemensamma möten för att känna att man arbetar åt samma håll. 

  



 

 

Verksamhetsplan 2021/2022 
 

Prioriterade områden 
Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder  

Nyckeln till lärande. 

- Bästa möjliga möte skapar trygghet, gemenskap och kunskap 

 
1. Implementera nya läroplanen 

2. Lärmiljö 

3. Kollegiala samtal 

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

Implementera nya läroplanen Kommungemensamma studiedagar  

   

Lärmiljö 

 

-  

Pedagogisk 

- Höja motivationen hos eleverna- arbeta med 

differentierad undervisning 

- Dela grovplanering med varandra 

- Betyg och bedömning 

Social 

- Gemensamma rutiner 

- Värdegrundsarbete 

 

   

Kollegiala samtal 

 

Prioritera möten för att skapa ett kollegialt lärande som 

utvecklar undervisningen och skolan åt ett gemensamt håll. 
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Erika Hemptenmacher, Christina Erlman 

Rektor, biträdande rektor Åkerö skola 


